KÖZSZOLGÁLTATÓ:
NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.
info.eszakkom@nhsz.hu
+36 37 999 615
nhszeszakkom.hu

ALVÁLLALKOZÓ:
PEVIK Közüzemi és Szolgáltató
Nonprofit Kft.
info@pevik.hu
+36 36 368 445
www.pevik.hu

További fontos információkat
talál a túloldalon!

Közszolgáltatás igénybevétele, szüneteltetése, lemondása, egyéb ügyintézés:
www.pevik.hu
Ügyintézés menüpont
Hulladékszállítás:

06:00 – 17:00

Megtelt a kuka?
Többlethulladékát CSAK logóval ellátott 120 l-es zsákban szállítjuk el, melyet
ügyfélszolgálatunkon árusítunk. Ára: 410 Ft/db

Az időjárási helyzet vagy a műszaki meghibásodás miatt
elmaradt szállítások pótlásáról Facebook oldalunkon kap friss
tájékoztatást.

ZÖLDHULLADÉK

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

Háztartásonként legfeljebb 3 db, NHSZ logóval ellátott, zöld zsákban kihelyezett zöldhulladékot szállítunk díjmentesen. Ezen felül csak ügyfélszolgálatunkon értékesített
zsákban kihelyezett zöldhulladékot szállítunk (300 Ft/db). A zöldhulladékkal teli kommunális hulladékot nem szállítjuk el. A gallyakat (max. fél m3) kötegelve helyezze ki!

Elektromos háztartási gépeit (pl. mosógép, TV, számítógép), konyhai eszközeit (pl.
mikrohullámú sütő, robotgépek) és kerti gépeit (pl. fűnyíró) szeptemberben adhatja le.
A gyűjtésről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál!

ÜVEGHULLADÉK
Üveghulladékát gyűjtőponton,
konténerben tudja leadni, melynek helye:

BÜKKSZÉK – KÖZPONT

A konténerbe csak italos, élelmiszeres öblösüvegek helyezhetők, síküveg (pl. ablak,
szélvédő) nem.
SZELEKTÍV HULLADÉK
A sárga hulladékgyűjtő edénybe csak háztartási, csomagolási papír-, műanyag- és
fémhulladék kerülhet:
− Újságok, kartondobozok, csomagolópapírok
− Műanyag italos flakonok, zacskók, fóliák, kiöblített palackok, többrétegű
kartondobozok (pl. tejes, gyümölcsleves)
− Italos fémdobozok, alufólia, konzervdoboz elöblítve
A hungarocell NEM helyezhető a szelektív gyűjtőedénybe!
LOMTALANÍTÁS
Háztartásonként évente egy lomtalanítás díjmentes, maximum 2 m3-ig. Lomtalanítási
igényét írásban (info@pevik.hu) vagy személyesen jelezheti. A lomtalanítást a
kommunális ürítés napján végezzük (konténert nem biztosítunk), igényének beérkezése
után néhány héten belül. A lomtalanítás előtt legkésőbb 10 nappal értesítjük Önt. Igény
szerint Ön is kiválaszthatja, melyik héten végezzük el a lomtalanítást, HA az Ön által
megjelölt dátum a regisztrációt követő egy-másfél hónapnál későbbi időpont.

JÓTÉKONYKODJON HASZNÁLT MOBILTELEFONJÁVAL!
A PEVIK Nonprofit Kft. névleges örökbefogadója Mambounak, egy afrikai
csimpánzmenhely vidám lakójának.
Használt mobiltelefonját leadhatja a
Pétervásárai Járási Hivatal előterében
kihelyezett gyűjtőponton, az eszköz
feldolgozásából származó pénzből a
Jane Goodall Intézet Mambout és
csimpánztársait támogatja.
EGYÉB HULLADÉKOK
Folyamatosan bővítjük a leadható hulladékfajták körét, hogy ezzel is hozzájáruljunk
térségünk tisztaságához: van már lehetőség többek között gumiabroncsok és használt
sütőolajok leadására is. Erről további friss információt honlapunkon a Közszolgáltatási
hulladékszállítás > Egyéb hulladékok menüpontban talál.
KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Üres konténer kiszállítása:
Megtöltött konténer elszállítása

Egerbe:
Salgótarjánba:

6.350 Ft Ha 1 órán belül megtölti
30.480 Ft a konténert, a kiszállítási
díjat elengedjük!
37.465 Ft

+ átvételi díj (3.000 Ft – 40.000 Ft/tonna) és bérleti díj (635 Ft/nap)
Részletek és megrendelés: www.pevik.hu
Konténeres hulladékszállítás

